
Mijn persoonlijke 
geschiedenis van het 

leesonderwijs 
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Even voorstellen 

u  Henny Schrijver 

u  Getrouwd, drie kinderen 

u  Geboren in Kampen 

u  Gestudeerd in Tilburg 

u  Wonend in Den Helder 

u  Werkend in Hippolytushoef: 

v  leerkracht 

v  taalcoördinator sinds 2003 

v  (remedial teacher, dyslexie- en dyscalculiespecialist) 
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Leerling in de eerste klas van de Lagere 
School: 
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De school: Henricusschool in 
Hippolytushoef 
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Tussen Den Helder en Den Oever 
Plattelandsschool 
245 leerlingen 
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Mijn groep (4) 
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Visie op taalleesonderwijs 

u  Betekenisvol en levensecht 

u  Motiverend 

u  Praten over teksten 

u  Niet opgedeeld in allerlei deelvaardigheden 
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2008: slechte leesresultaten 

u  Henny, doe er wat aan!  

u  Taalpilots: driejarig leesverbeterplan  

v  Voorbereidend lezen 

v  Aanvankelijk technisch lezen 

v  Voortgezet technisch lezen 

v  Begrijpend lezen 

v  (leesplezier en leesmotivatie?) 

???????????????????????????? 
 
Waarom deze keuze??? 
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We wilden dit: 
 
Maar we kregen dit:  
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Estafette: in de leshal 
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Kenmerkend voor ons leesonderwijs 

u  Lezen is technisch lezen (Estafette) 

v  Herhaald lezen 

v  Woordrijen oefenen 

 

u  Begrijpend lezen 

v  Strategieën (Nieuwsbegrip) 

 

 

( “Joepie,  relaties en verwijswoorden ”) 
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Tijdrovend en demotiverend 
 

u  Veel rijtjes lezen voor de woordherkenning 

u  Nog meer als de DMT achterblijft 

u  Dan ook (herhaald) hardop blijven lezen, tot eind groep 8, voor het “niveau” 

u  Hoe “slechter” je leest, hoe meer je hardop moet lezen 

u  Bij begrijpend lezen: strategieën 

u  Aan het einde van de basisschool ben je een “leeshater”.  

u  Het gaat nooit om de inhoud en om de beleving! 
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Het werkt niet 

u  Zoeken naar oplossingen 

u  2 sisters ( VS): the cafe (comprehension, accuracy, fluency, expanding 
vocabulary) 

u  https://www.youtube.com/watch?v=esGZVXdwLJc  

u  Kenmerken: 

u  Vrije keuze 

u  Eigenaarschap: zelf doelen stellen 

u  Onafhankelijkheid 

u  Doorzettingsvermogen 

13 



Stap vooruit 
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Motiverend! 
Maar de methodiek blijft hangen bij techniek 
en strategieën. 
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Nodig: omslag van leren om te lezen, 
naar lezen om te leren, te genieten en 
om ….. 

 
Lastig! Een ander paradigma 
 

Hulp bij: 

 

u  Wat leerkrachten kunnen doen om kinderen tot goede, gemotiveerde lezers te 
maken 

u  Concrete aanwijzingen over het spreken met kinderen over boeken 

u  Wat leerkrachten nodig hebben om kinderen te laten nadenken over boeken 

u  Het onderzoek doen in de praktijksituatie 
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Leerkracht: verplaats je in het kind 
Begeleider: verplaats je ook in de leerkracht 

u  Voor wie is het leesonderwijs goed? 

u  Voor de inspectie, de overheid? 

u  Voor schoolbegeleiders? 

u  Voor de school? 

u  Voor de directie, de intern begeleider, de taalcoördinator? 

u  Voor de leerkracht? 

u  Voor het kind? Wat vindt het kind ervan? 

u  Mijn nieuwe bril “Onderwijs is het goede doen, op het juiste moment, ook in 
de ogen van de leerling”  
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Video: Thijs kruipt in de huid van 
Pijljongen 

18 



Vragen? 
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